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Sedelutgivningen

Den ordinarie sedeltäckningen, till vilken 
hänförs guldreserven och bankens ostridiga 
fordringar på utlandet steg 1982 med 1 759 
Mmk till 11 109 Mmk. Den supplementära 
sedeltäckningen, vilken består av inhemska 
växlar som kan godkännas som täckning, växte 
med 192 M m k och nådds därmed sin övre

gräns 1 500 Mmk. Hela sedelutgivningsrätten 
ökade sålunda med 1 951 M mk. Sedelutgiv
ningen, dvs. den utelöpande sedelstocken, de 
av bankens förbindelser som skall betalas vid 
anfordran och det outnyttjade beloppet av 
checkkrediterna, steg med sammanlagt 340 
M mk. Sedelutgivningsreserven förstärktes alltså 
med 1 611 Mmk till 6 971 Mmk.

Sedelutgivningsbalansen
Mmk

31. 12. 1981 31. 12. 1982 Förändring

Sedelutgivningsrätt

Ordinarie täckning ..............................................  9 350 11 109 +  1 759
Supplementär tä ck n in g ...................................................... 1 308_____________ 1 500_____________+  192

Summa 10 658 12 609 +  1 951

Sedelutgivning

Utelöpande s e d la r ................................................. 5 152 5 572 +  420
Förbindelser betalbara vid a n ford ra n ............ 144 64 —  80
Outnyttjad ch eck kred it........................................ 2 2 0

Summa 5 298 5 638 +  340

Sedelutgivningsreserv .............................................. 5 360 6 971 +  1 611

Bokslutet räkning vid slutet av 1981 och 1982 . Beloppen
På nästa sida återges Finlands Banks balans- är angivna i miljoner mark.
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Balansräkning
M mk

A k t i v a  31. 12. 1981 31. 12. 1982

Särskilda dragningsrätter . 
Reservtranchen i Interna

632 609

tionella valutafonden . . 394 453
Utländska masskuldebrev . 1 405 765
Konvertibla valutor . . . . 3 686 5 8 1 3
Bundna valutor ................. 1 964 1 530

Guld och valutafordringar 9 463 10 55.?

Markandelen i Internatio
nella valutafonden . . . . 1 606 1 843

Tidsbundna fordringar . . — 2 120

övriga fordringar på utlan
det ..................................... 1 606 3 963

Bankernas checkräkningar 495 169
1 796 3 126

Kontantmedelskrediter .. . 768 889
M asskuldebrev.................... 594 1 179

37 46

Fordringar på f  inansierings-
3 690 5 409

Statens sk u ld e b re v .......... 354 __
Masskuldebrev ................. 386 435
Statens metallmyntsansvar 483 559

13 46

Fordringar på den offent
liga sektorn ................. 1 236 1 040

E xportfinansiering............
Finansiering av inhemska

1 754 1 788

leveranser ...................... 2 111 2 514
M asskuldebrev.................... 187 163

497 525

Fordringar på företag . . . 4 549 4 990

övriga tillgångar ............ 89 99

Summa 20 633 26 053

P a s s i v a 31. 12. 1981 31. 12. 1982

Konvertibla konton . . . . 41
55

17
5

96 22

Internationella valutafon
dens markkonton . . . .  

Tilldelade särskilda drag
ningsrätter ......................

Tidsbundna skulder . . . .

1 871 

726

1 927

833
2 650

Övriga utländska skulder 2 597 5 410

Metallmynt .........................
5 152 

443
5 572 

490

XJtelöpande sedlar och mynt 5 595 6 062

Utelöpande depositionsbe
vis ..................................... 1 600 1 700

Bankernas checkräkningar
D agsdepositioner...............
Kassareservdepositioner . . 
Kapitalimportdepositioner 
övriga  ...................................

0
1 080 
2 492 

201 
24

6
1 470 
3 132 

177 
6

Skulder till finansierings-
3 797 4 791

Konjunkturfondsdepositio-
ner .....................................

Konjunkturdepositioner . .  
Kapitalimportdepositioner

1

433
143

1

1

49
0

Skulder till den offentliga 
sektorn ........................... 578 50

Investerings- och fartygs- 
anskaffningsdepositioner 

Kapitalimportdepositioner 
Exportdepositioner ..........

1 425

0
8

1 416 
265

6

Skulder till företag . . . . 1 433 1 687

övriga skulder ................. 14 23

Värderegleringsräkningar . 610 1 609

Grundfond ..........................

Räkenskapsårets vinst . . .

3 000 
750 
563

3 000 
1 032 

667

Eget kapital ...................... 4 313 4 699

Summa 20 633 26 053
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Aktier och andelar
nominellt värde, mk

Industriaktier .............................................................
Aktier i specialkreditinstitut ................................
B ostadsaktier................................................................
Fastighetsaktier ...........................................................
övriga  aktier och andelar .....................................

Summa

SITRAs grundkapital ..............................................

31. 12. 1981

107 064 170,- 
47 916 500,- 

1 389 395,- 
1 675 800,- 

10 463 800,-
168 509 665,- 

400 000 000,-

31. 12. 1982

108 084 170,- 
41 047 500,- 

1 298 995,- 
1 675 800,- 

12 041 918,-

164 148 383,- 

400 000 000,-

Finlands Banks resultaträkning för räkenskapsåret och närmast föregående år framgår nedan:

Resultaträkning
mk

1. 1—31. 12. 1981 1. 1—31. 12. 1982
Ränteintäkter

Räntor på inhemska fordringar 
Räntor på utländska fordringar 
Räntor på inhemska masskuldebrev . 
Räntor på utländska masskuldebrev .

707 193 005,97 
590 591 018,98 
123 732 349,47 
113 828 235,83

671 585 089,27 
458 203 556,52 
123 697 119,38 

88 622 664,10
Summa 1 535 344 610,25 1 342 108 429,27

Räntekostnader

Räntor på inhemska skulder ...........................
Räntor på och reserveringsprovisioner för

529 400 487,18 

62 171 411,33

573 459 818,30 

214 467 582,28
Summa 591 571 898,51 787 927 400,58

943 772 711,74 554 181 028,69

Övriga intäkter

Provisioner ..............................................
Kursdifferenser ........................................
övriga  in tä k te r .......................................

2 280 662,81 
513 869 304,98 

27 574 090,19

1 830 785,80 
1 265 600 355,72 

57 616 924,31
Summa 543 724 057,98 1 325 048 065,83

övriga kostnader

Löner ........................................................
Socialskyddsavgifter ........................... ..

Sedeltillverkning .....................................
Avskrivningar .........................................

65 261 608,07 
4 300 952,77 

19 572 681,10 
43 876 215,72 
70 200 552,12 
21 101 748,50

72 813 845,99 
5 197 617,89 

22 494 208,81 
36 344 080,98 
50 032 552,42 
25 195 806,41

Summa 224 313 758,28 212 078 112,50

Överföring till värderegleringsräkningar . .  i . 700 000 000,— 1 000 000 000,—

Räkenskapsårets vinst ................................
V \ \

563 183 011,44 667 150 982,02
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Bankens eget kapital exkl. räkenskapsårets 
vinst uppgick enligt bokslutet till 4 032 Mmk, 
vilket var 282 M mk mera än ett år tidigare.

Totalbeloppet av bankens ansvarsförbindel
ser var vid slutet av året 529 M mk eller 49 
M m k mindre än vid 1981 års utgång.

Värdet av bankens fastigheter, inventarier, 
aktier och andelar har i enlighet med regle
mentet inte upptagits i balansräkningen. Fin
lands Bank äger bankfastigheter i Helsingfors 
och de städer där bankens avdelningskontor 
är belägna. I Vanda stad är den industrifastig
het där Finlands Banks sedeltryckeri finns i 
bankens ägo. Finlands Bank innehar även aktie
majoriteten i Mortgage Bank o f Finland Ltd 
och Tervakoski O y. O m  dessa och sedel
tryckeriet publiceras separata verksamhetsbe
rättelser. Dessutom är banken delägare i bl.a. 
Industrialiseringsfonden, Sponsor O y och en 
del industriföretag. Också Fonden för Finlands 
självständighets jubileumsår 1967 (S IT R A ) 
ägs av Finlands Bank. Det nominella värdet 
av bankens aktie- och andelsinnehav vid ut
gången av 1981 och 1982 framgår enligt hu
vudgrupper av sammanställningen på sidan 20.

Enligt resultaträkningen sjönk bankens ränte
intäkter med 193 M m k till 1 342 Mmk. Till 
nedgången bidrog räntenivåns fall i Finland 
och utomlands och den i genomsnitt lägre 
centralbanksfinansieringen än året innan. A v 
ränteintäkterna minskade räntorna på inhemska 
fordringar med 36 M mk, på utländska ford
ringar med 132 Mmk och på utländska mass- 
skuldebrev med 25 Mmk.

Finlands Banks räntekostnader steg med 
196 M mk till 788 M mk. Räntorna på in

hemska skulder ökade med 44 M mk, närmast 
på grund av att depositionsbevisen och kassa- 
reservdepositionerna växte. Räntorna på och 
reserveringsprovisionerna för utländska skulder 
ökade med 152 M mk, vilket till stor del för
klarades av de reservkrediter som lyftes.

Räntebidraget, dvs. skillnaden mellan ränte
intäkter och räntekostnader, sjönk med 390 
M mk till 554 Mmk.

Övriga intäkter steg med 781 M m k till 
1 325 M mk. Största delen av ökningen orsa
kades av förändringar i valutakurserna. Dessa 
gav en kalkylmässig nettovinst om  1 266 Mmk 
eller 752 M mk mera än året förut. Övriga 
kostnader gick ned med 12 M mk till 212 
M mk. Avskrivningarna blev 20 M m k mindre 
än ett år tidigare och kostnaderna för sedel
tillverkningen 8 M mk mindre. Lönerna och 
socialskyddsavgifterna växte med sammanlagt 
9 M mk, pensionerna med 3 M mk och de icke 
specificerade kostnaderna med 4 M mk. Till 
värderegleringsräkningarna överfördes 1 000 
M m k av bankens intäkter, för att utjämna 
kursfluktuationernas inverkan på resultatet och 
säkra realvärdet av bankens eget kapital.

Finlands Banks vinst för räkenskapsåret var 
667 150 982,02 mk. I den ingående balansen 
för 1983 har hälften av vinsten eller 
333 575 491,01 mk överförts till reservfonden. 
Den andra hälften har förts till kontot för 
odisponerade vinstmedel och om dess använd
ning besluter riksdagen.

Bankfullmäktige föreslår att

beloppet, dvs. 333 575 491,01 mk, 
överförs till statsverket.
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Ärenden handlagda av bankfullmäktige

Revisionen

D e revisorer som utsetts vid 1981 års riks
dag, kommunalrådet M ikko Kaarna, politices 
kandidat Erkki Liikanen, organisationssekre- 
terare Erkki Kivimäki, diplomingenjör Pentti 
Mäki-Hakola och agrolog Håkan Malm, verk
ställde den 22— 26 februari 1982 revisionen 
av bankens räkenskaper för 1981. I enlighet 
med revisorernas utlåtande beviljade bankfull
mäktige direktionen ansvarsfrihet för bankens 
förvaltning under 1981.

Granskningen av lånerörelsen och 
valutahandeln

Bankfullmäktige har under verksamhetsåret 
i enlighet med sin instruktion granskat ban
kens lånerörelse och övriga placeringar samt 
valutahandeln vid följande tidpunkter: den 12 
januari, den 16 mars, den 25 maj, den 27 au
gusti, den 19 oktober och den 10 december.

Inventeringen och inspektionen av 
avdelningskontoren

a) I huvudkontoret
Bankfullmäktige har i enlighet med § 6 i 

sin instruktion verkställt inventering av huvud
kontorets kassor, kassavalv, lånehandlingar, 
säkerheter, panter och depositioner. Inven
teringen gav inte anledning till anmärkning.

b ) I avdelningskontoren
Bankfullmäktige har övervakat att avdel

ningskontorens handkassor och kassavalv en 
gång i månaden och växlar, skuldsedlar och 
panter minst tre gånger under året har invente
rats av kontorens kontrollanter.

V id samtliga avdelningskontor har verkställts 
inspektion enligt § 2 i bankens instruktion.

Län gm an ska fonderna

Bankfullmäktige har godkänt räkenskaperna 
för 1981 för Längmanska fonderna och tillställt 
riksdagens bankutskott kopior av räkenska
perna.

V id sitt möte den 16 november godkände 
bankfullmäktige redovisningarna för de under
stöd, som 1979 utdelats ur E. J. Längmans 
kommunala fond i enlighet med föreskrifter 
fastställda av riksdagen den 19 mars 1954.

Enligt föreskrifterna och den ändring i dem 
som riksdagen fastställt den 11 december 1970 
skulle under verksamhetsåret åter utdelas un
derstöd ur E. J. Längmans kommunala fond, 
varvid 394 603,95 mark förelåg att fördelas. 
A v  denna anledning hade styrelserna i Kuhmo, 
Suomussalmi, Kuusamo, Hyrynsalmi, Puolango, 
Ristijärvi, Salla, Savukoski, Enare, Utsjoki, 
Enontekis, Pelkosenniemi och Posio kommu
ner och Kemijärvi stad, envar tillsammans med 
de lokala representanterna för Finlands Röda 
Kors, uppgjort förslag till användning av kom 
munens andel i understödet och förelagt bank
fullmäktige förslagen, vilka förordats såväl av 
landshövdingarna i Uleåborgs och Lapplands 
län som av Finlands Röda Kors distriktssty
relser. V id sitt möte den 16 november 1982 
godkände bankfullmäktige förslagen och be
slöt uppmana direktionen att låta utbetala un
derstöden till kommunerna för de föreslagna 
ändamålen.

Fonden för Finlands självständighets 
jubileumsår 1967 (SITRA)

Bankfullmäktige har godkänt 1981 års räken
skaper för SITR A  och tillställt riksdagens 
bankutskott kopior av verksamhetsberättelsen, 
inventariet och balanserna.

Ändring av punkt 5 i moment 1 av §  11 i 
regementet för Finlands Bank

I en skrivelse av den 17 augusti påpekade 
direktionen att Finlands Bank i enlighet med 
punkt 5 i moment 1 av § 11 i reglementet 
kunde ” bevilja jämväl annan än växelkredit 
med iakttagande av att dess totalbelopp ej må 
överstiga bankens egna tillgångar” . T ill de egna 
tillgångarna skulle härvid räknas bankens 
grundfond och reservfond, värderegleringsräk- 
ningarna och hälften av resultatkontot.

Syftet med punkten hade ursprungligen va
rit att begränsa Finlands Banks möjligheter att 
bevilja andra än varuväxelkrediter, vilka hade 
realsäkerhet som garanti, och sålunda säker
ställa bankens fordringar och hålla dem tillräck
ligt likvida för att trygga en smidig skötsel av 
penningpolitiken. Den citerade formen hade 
stadgandet fått 1965.

Den senaste tidens utveckling av kreditmed
len hade lett till att växlarna i Finlands Banks 
kreditgivning, frånsett finansieringsarrange- 
manget med kortfristiga exportkrediter, hade 
ersatts av andra kreditformer som bättre m ot
svarade bankverksamhetens aktuella behov. Så
dana var checkräkningskrediterna samt skuld
sedel- och masskuldebrevslånen. Inom banker
nas centralbanksfinansiering hade växlarna slo
pats 1979.

M aximibeloppet för den övriga kreditgivning- 
en, som vid slutet av juli 1982 utgjorde 625 
M mk, hotade onödigt begränsa användningen 
av ändamålsenligare kreditformer än växlarna. 
Då uppfattningen om växelkreditens ” överläg
senhet”  som centralbankskreditform hade blivit 
föråldrad, vore det skäl att slopa den övriga 
kreditgivningens bindning vid Finlands Banks 
egna tillgångar.

A v  denna anledning föreslog direktionen att 
bankfullmäktige skulle göra en framställning 
hos statsrådet om att punkt 5 i moment 1 av 
§ 11 i reglementet för Finlands Bank skulle 
ges följande ändrade lydelse:

”5) bevilja även annan än växelkredit."

Bankfullmäktige godkände direktionens för
slag vid sitt möte den 27 augusti och beslöt 
anmoda statsrådet att på grundval av skrivelsen 
avlåta en proposition till riksdagen.

Lagen om  ändring av reglementet för Fin
lands Bank på ovan nämnt sätt gavs den 29 
oktober 1982 (7 7 1 /8 2 ) .

Tillämpande av lagen om förvaltningsförfarande 
i Finlands Bank

I en skrivelse till bankfullmäktige av den 
30 november påpekade direktionen att lagen 
om  förvaltningsförfarande, som hade givits den
6 augusti 1982 (5 9 8 /8 2 ) ,  skulle träda i kraft 
den 1 januari 1983. I lagen stadgas om  de 
tillvägagångssätt som skall följas vid hand
läggning av förvaltningsärende. Dessa är av 
central betydelse för medborgarnas ställning 
och rättsskydd vid förvaltningsförfaranden. 
Lagen om förvaltningsförfarande skulle om e
delbart då den trätt i kraft gälla statens och 
kommunernas myndigheter samt folkpensions- 
anstaltens organ. Den skulle genom förordning 
kunna utsträckas till att omfatta Finlands 
Banks myndighetsutövning.

Direktionen meddelade också att lagen inte 
skulle medföra några väsentliga förändringar 
i den praxis som följts i Finlands Bank. Någon 
förordning om att lagen om  förvaltningsför
farande skulle utsträckas till Finlands Bank 
hade inte givits och var veterligen inte heller 
under utarbetande. Direktionen ansåg dock att 
Finlands Bank på eget initiativ borde reagera 
på den nya lagstiftningen. A v dessa orsaker 
hade direktionen beslutat att lagen om  för
valtningsförfarande från och med den 1 januari
1983 i tillämpliga delar skulle följas vid Fin
lands Banks myndighetsutövning.

V id sitt möte den 10 december beslöt bank
fullmäktige att ta direktionens meddelande till 
protokollet och låta en redogörelse därom ingå 
i sin berättelse till bankutskottet för 1982.
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Sänkning av Finlands Banks räntor

I en skrivelse till bankfullmäktige av den 
25 maj framhöll direktionen att förlängningen 
av den internationella recessionen och upp- 
bromsningen av östexportens tillväxt höll på 
att leda till en skärpning av Finlands arbets- 
löshetsproblem. Samtidigt saktade prissteg
ringarna av, men inflationen var alltjämt högre 
i Finland än i konkurrentländerna. Bytesba
lansen beräknades för 1982 visa ett litet över
skott, den utländska skuldsättningen minskade 
och valutareserven såg ut att förbli på en 
rimlig nivå.

Direktionen ansåg att banken i detta läge 
genom att sänka räntorna för sin del skulle 
kunna reducera inflationstrycket och stärka den
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inhemska efterfrågan. För en räntesänkning ta
lade också den väntade nedgången i inflations
takten och de utländska räntornas fall.

På längre sikt vore emellertid en realränte- 
höjning nödvändig för att användandet av 
arbetskraft skulle främjas och investeringarnas 
effektivitet ökas. Bäst skulle målet kunna nås 
genom att inflationen dämpades. O m  detta 
inte lyckades, borde de nominella räntorna 
höjas. Ifall man nu stannade för en ränte
sänkning vore det skäl att vara beredd på att 
räntorna ånyo skulle höjas vid behov.

Direktionen förordade en allmän räntesänk
ning med Va procentenheter räknat från den
1 juni 1982. Bankerna förutsattes härvid sänka 
samtliga räntor i samma mån. Bankernas högsta 
utlåningsränta, som var 12 V2  % ,  skulle emel
lertid inte sänkas, vilket ökade möjligheterna 
till räntedifferentiering. Räntan på alla gamla 
krediter och medelräntan på bankernas ut
låning borde dock sjunka med Va procenten
heter; det ökade utrymmet för räntedifferen
tiering skulle sålunda kunna tillämpas endast 
på nya och omsatta krediter.

Direktionen ansåg att möjligheterna till 
räntedifferentiering borde ökas genom att rän- 
tegränserna för Finlands Banks inhemska kre
diter till andra än bankerna skulle utvidgas 
till 2 V2 procentenheter symmetriskt på var
dera sidan om grundräntan.

A v denna anledning föreslog direktionen för 
bankfullmäktige att Finlands Banks grundränta 
skulle sänkas från 9 Va till 8 V2 %  per år 
och räntegränserna för bankens inhemska kre
diter fastställas till grundräntan ±  2 V2 pro
centenheter. Ändringarna skulle enligt förslaget 
träda i kraft den 1 juni 1982.

Bankfullmäktige godkände direktionens för
slag vid sitt möte den 25 maj och beslöt att 
ändringarna skulle träda i kraft den 1 juni
1982.

Justering av markens externa värde och 
minskning av valutaindextalets 

variationsområde

Till följd  av det ostadiga valutaläget sam
mankom bankfullmäktige i oktober tre gånger, 
dvs. den 7, den 9 och den 10. V id det första 
mötet fick bankfullmäktige en redogörelse över 
direktionens beslut två dagar tidigare att 6. 10. 
1982 höja valutaindextalet med c. 4 %  inom

ramen för dess dåvarande variationsområde och 
över det möte som på morgonen den 7 oktober 
hade hållits på Stockholms flygplats Arlanda. 
Här hade de övriga nordiska ländernas repre
sentanter informerats om  den svenska kronans 
förestående devalvering. V id bankfullmäktiges 
möte den 10 oktober föredrogs en skrivelse 
av direktionen, i vilken det bl.a. nämndes att 
statsrådet 30. 1. 1980 på framställning av Fin
lands Bank hade beslutat ge § 4 i sitt beslut av 
28. 10. 1977 (7 6 1 /7 7 ) om  markens externa 
värde, sådan denna lydde i beslutet av den 21 
september 1979 (7 2 0 /7 9 ) ,  följande ändrade 
lydelse:

" Den övre gränsen för valutaindextalets
variationsområde är 119.0 och den nedre
112 .0 . "

Vid ändringen av gränserna för variations- 
området hade indextalet bibehållits på poäng
talet 115.4. Finlands Banks direktion beslöt 
25. 3. 1980 att sänka valutaindextalet med 2 %  
till poängtalet 113.1. Beslutet syftade då till att 
dämpa den effekt uppgången i utrikeshandels- 
priserna hade på det inhemska pristrycket. 
Valutaindextalet hade sedan hållits på denna 
nivå i två och ett halvt år.

Efter diskussioner med representanter för 
regeringen beslöt Finlands Banks direktion att 
den 6 oktober 1982 höja valutaindextalet med 
c. 4 %  inom gränserna för indextalets varia
tionsområde. Genom  beslutet, som innebar en 
sänkning av markens externa värde, önskade 
man öka industrins konkurrenskraft, som trots 
den minskade inflationen hade försvagats. Un
der veckorna före beslutet hade Finlands Banks 
konvertibla valutareserv drastiskt börjat sjunka 
och man hade varit tvungen att stärka valuta
reserven genom betydande dragningar av ut
ländska reservkrediter. Höjningen av valutain
dextalet avsåg således också att bryta den 
ogynnsamma utvecklingen av valutareserven. 
A tt upprätthålla en tillräcklig utländsk likvi
ditet med den tidigare valutakursnivån skulle 
ha krävt en oskälig åtstramning av penningpo
litiken i det dåvarande konjunkturläget.

Efter devalveringen av den svenska kronan 
med 16 %  den 8 oktober 1982 måste det 
ekonomisk-politiska läget fullständigt omvärde
ras. Målet var alltjämt att trygga Finlands kon
kurrensförutsättningar.

Justeringen av markens externa värde skulle
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enligt direktionen dimensioneras å ena sidan så 
högt att dess konkurrensstärkande och syssel- 
sättningsfrämjande verkningar skulle bli till
räckligt stora och å andra sidan så lågt att 
landets antiinflatoriska linje inte skulle frångås. 
Kursjusteringarnas storlek påverkades också i 
hög grad av statsrådets meddelande om  de 
statsfinansiella åtgärder som skulle vidtas för 
att bromsa företagssektorns kostnadsutveckling. 
Avgörande var dessutom att den grundläggande 
jämvikten i ekonomin var tillfredsställande. 
Vad penningpolitiken beträffade beslöt direk
tionen att omedelbart höja dagslåneräntan frän
11 till 12 %  och att vid ingången av november 
öka tilläggsräntan för dagslån från 3 till 4 % .  
Åtstramningen av penningpolitiken skulle för 
sin del stöda den allmänna pris- och kostnads- 
dämpande linjen.

Den allmänna räntenivån skulle tillsvidare 
hållas oförändrad. Ett villkor var att besluten 
i samband med devalveringens eftervård i till
räcklig grad skulle stöda den dittills stabila 
ekonomisk-politiska linjen.

Direktionen ansåg att den föreslagna juste
ringen av markens externa värde tillsammans 
med de penning- och finanspolitiska åtgärderna 
skulle skapa förutsättningar för Finland att 
med jämförelsevis ringa skador klara sig genom 
den internationella recessionen.

Dessutom skulle valutaindextalets variations
område samtidigt kumia minskas från 6 till 4.5 
% .

M ed anledning av ovanstående föreslog di
rektionen att den övre gränsen för valutaindex
talets variationsområde skulle fastställas till 
127.5 och den nedre till 121.9 och att bank
fullmäktige alltså skulle göra en framställning 
hos statsrådet om en dylik ändring av det 
nämnda statsrådsbeslutet. Bankfullmäktige 
godkände direktionens förslag och gjorde på 
grundvalen härav en framställning hos statsrå
det. Statsrådet godkände genom ett beslut 
samma dag (7 4 2 /8 2 ) framställningen och gav 
§ 4 i sitt beslut av den 28 oktober 1977 om 
markens externa värde, sådan denna lydde i 
beslutet av den 30 januari 1980 (7 8 /8 0 ) ,  fö l
jande ändrade lydelse:

”Den övre gränsen för valutaindextalets
variationsområde är 127.5 och den nedre 
121.9."

Beslutet trädde i kraft den 11 oktober 1982.

Justering av kassareservavtalet

I en skrivelse av den 20 april till bank
fullmäktige påpekade direktionen att kassa
reservavtalet från våren 1979 hade tillämpats 
i tre år. Kassareservskyldigheten hade varit 
högst eller 4.6 %  av inlåningen kring års
skiftet 1980 /1981 . Under våren 1981 hade 
den i anslutning till den lättare penningpoli- 
tiska linjen sänkts till det aktuella talet 3 % .

Kassareservsystemet hade befunnits vara ett 
synnerligen ändamålsenligt och nödvändigt 
penningpolitiskt instrument. Prognoserna tydde- 
dock på att den gällande övre gränsen för 
kassareservskyldigheten, dvs. 5 % ,  närmast 
under 1983 kunde visa sig otillräcklig då det 
gällde att kontrollera läget på penningmark
naden. Erfarenheterna isynnerhet från 1979 
hade dessutom gett vid handen att den högsta 
möjliga månatliga ökningen av kassareservskyl
digheten, dvs. 0.4 procentenheter, i vissa situa
tioner hade varit för liten.

Finlands Bank och penninginstituten hade 
därför underhandlat om  en justering av kassa
reservavtalet så, att depositionsskyldighetens 
övre gräns skulle stiga till 8 %  av inlåningen 
och den maximala ökningen av kassareserv
skyldigheten till 0.6 procentenheter per månad.

V id underhandlingarna hade från penning
institutens sida framhållits att kassareservde- 
positionerna utgjorde en kännbar belastning 
för bankernas lönsamhet, då de var att be
trakta som jämförelsevis bestående och i för
hållande till inlåningen som relativt stora. 
Direktionen hade därför förklarat sig beredd 
att för bankfullmäktige föreslå en justering av 
ränteparagrafen i kassareservavtalet. I enlighet 
därmed skulle räntan, som var Va procent
enheter lägre än Finlands Banks grundränta, 
höjas med Vi procentenhet, dvs. vid dåvarande 
räntenivå från 8 V2 till 9 % .

Därtill borde avtalets straffränteparagraf re
videras, dä den hade blivit föråldrad i och 
med att terminshandeln med obligationer slo
pats.

I enlighet med ovanstående föreslog direk
tionen att bankfullmäktige skulle besluta att 
Finlands Bank på de depositioner som pen
ninginstituten gjort enligt kassareservavtalet 
skulle erlägga en årlig ränta Va procentenhet 
lägre än Finlands Banks grundränta. Ifall ett 
penninginstitut inte uppfyllt sin depositions- 
skyldighet skulle Finlands Bank på det reste
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rande beloppet debitera en årlig ränta 4 pro
centenheter högre än den genomsnittliga dags- 
låneräntan för respektive månad. O m  ett pen
ninginstitut för samma månad hade eller efter 
att ha uppfyllt sin kassareservskyldighet skulle 
ha betalt tilläggsränta på sina dagslån skulle 
räntan dock ligga 4 procentenheter över pen
ninginstitutets marginalränta.

Bankfullmäktige godkände direktionens för
slag vid sitt möte den 22 april.

Försäljning av fastighet och teckning av aktier

Finlands Bank har i Tammerfors förutom 
den nuvarande bankfastigheten vid Hämeenka
tu 13 också ägt tomt nr 8 vid Keskustori i 
kvarter 21 i stadsdel I I I  och byggnaden på 
den, där bankens tammerforskontor verkade 
ända till 1943. Den sistnämnda fastigheten har 
inte behövts för bankens verksamhet och då 
den dessutom hade krävt en rätt omfattande 
sanering bad direktionen i en skrivelse av den 
23 augusti om  bankfullmäktiges tillstånd till 
försäljning av fastigheten. Bankfullmäktige god
kände direktionens förslag vid sitt möte den 27 
augusti.

I en skrivelse av den 24 september medde
lade direktionen att banken innan ovan avsed
da fastighetsaffär avslutats fått ytterligare ett 
nytt anbud, där köpeskillingen skulle ha 
varit högre än den som avtalats med den 
ursprungliga köparen. Dessutom hade de 
av tammerforskontorets befattningshavare och 
pensionärer som bodde i fastigheten uttryckt 
sin oro över den planerade försäljningen. De 
ansåg sig nämligen inte ha möjligheter att i 
det nya bolaget inlösa de aktier som skulle 
motsvara deras aktuella hyreslägenheter. Direk
tionen meddelade att nya underhandlingar förts 
med den ursprungliga köparen och att köpe- 
brevet om  fastighetens försäljning för en köpe
skilling om 12 M mk undertecknats samma dag. 
Samtidigt bad direktionen bankfullmäktige om 
bemyndigande att i det bolag som skulle bildas 
för ägande och innehav av fastigheten, för en 
köpeskilling om 3 595 000 mk och på sådana 
övriga villkor som direktionen fann lämpliga 
få teckna de aktier som motsvarade Finlands 
Banks befattningshavares och pensionärers lä- 
genhetsinnehav på sammanlagt c. 838 kvadrat
meter. Aktierna skulle säljas efter hand som 
dessa hyresgäster inte längre skulle behöva 
lägenheterna.

Bankfullmäktige godkände direktionens för
slag vid sitt möte den 29 september.

V id  sitt möte den 22 april berättigade bank
fullmäktige direktionen att i samband med 
Oulu O y:s ökning av sitt aktiekapital utöver 
gratisaktierna teckna aktier i proportion till 
bankens tidigare aktieinnehav i bolaget eller 
8 000 nya aktier till det nominella värdet 100 
mk per st., dvs. för sammanlagt 800 000 mk.

Uppförande av en kontorsbyggnad för 
Finlands Bank i Joensuu

Vid sitt möte den 10 december beslöt bank
fullmäktige att ett nytt hus skulle uppföras för 
avdelningskontoret i Joensuu på den tomt nr 
1 i kvarter 14 i stadsdel II i Joensuu som 
med bankfullmäktiges godkännande inköpts
1981. Byggandet skulle ske efter arkitekt Heik
ki Elomaas huvudritningar, vilka förelädes 
bankfullmäktige vid mötet. Nybygget skulle 
omfatta endast de utrymmen som vore nödvän
diga för kontoret, dvs. en källarvåning samt 
en banklokal i den första och personalbostäder 
i den andra våningen över marknivå. Enligt 
ritningarna skulle byggnadens totala volym 
bli 10 800 m5 och dess sammanlagda vånincsyta 
c. 2 000 m\

Mortgage Bank of Finland Ltd.s upplåning 
och kreditanvändning

Vid sitt möte den 16 november beslöt bank
fullmäktige på direktionens förslag

—  att„ bevilia Mortgage Bank o f  Finland 
Ltd tillstånd att vid en tidpunkt som Finlands 
Bank senare bestämmer, emittera debenturer 
till ett sammanlagt värde av 500 M m k, med 
en årlig ränta  ̂ om minst 7 och högst 10 %  
och med en låneperiod om  högst 15 år. M ed
len skulle användas för finansiering av energi
besparings- och miljövårdsinvesteringar;

—  att berättiga Finlands Bank att teckna 
debenturerna, om vilkas villkor Finlands Bank 
och Mortgage Bank o f Finland Ltd skulle kom 
ma överens från fall till fall; och

—  att ge Mortgage Bank o f Finland Ltd 
tillstånd att 1983— 1984 uppta ny utländsk 
kredit till ett motvärde av högst 550 Mmk 
inom ramen för en kvot som för ett år i 
sänder skulle avtalas med Finlands Bank.
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Utländska agenturbanker

V id mötena den 2 februari, den 24 juni och 
den 16 november beslöt bankfullmäktige att 
Banque de ITndochine et de Suez, Paris, 
Carroll McEntee &  M cGinley, New Y ork, 
Harris Trust and Savings Bank, Chicago, Hill 
Samuel & C o Limited, London, E. F. Hutton & 
Company Incorporated, New Y ork, Morgan 
Stanley & Co Incorporated, New Y ork, Natio
nal Bank o f North America, New York, PK 
Christiania Bank (UK)  Limited, London, 
Republic National Bank o f N ew Y ork, New 
Y ork, Trade Development Bank, Geneve och 
Wiirttembergische Kommunale Landesbank 
Girozentrale (Landesbank Stuttgart), Stuttgart 
skulle antas som utländska agenturer för Fin
lands Bank.

Avgängsåldern för kvinnliga befattningshavare 
i Finlands Bank

I en skrivelse av den 2 april konstaterade 
direktionen att innehavare av tjänst eller be
fattning i Finlands Bank enligt § 23 i bankens 
reglemente var pliktig att avgå från sin an
ställning, en man vid uppnådda 67 och en 
kvinna vid uppnådda 60 års ålder. Bankfull
mäktige hade rätt att besluta om en person 
efter uppnådd avgångsålder skulle få kvarstå 
i tjänsten eller befattningen, dock högst tre år.

Bankens reglemente hade ursprungligen inte 
innehållit någon bestämmelse om befattnings
havarnas avgångsålder, utan Finlands Bank 
hade följt den allmänna tjänstemannalagen, 
enligt vilken avgängsåldern på några undantag 
när var 67 år. Å r 1938 gjordes ett flertal 
ändringar i reglementet, bl.a. fogades till § 23 
en bestämmelse om  kvinnornas avgångsålder. 
Den dåvarande direktionen hade motiverat den 
lägre avgängsåldern för kvinnor med dessas 
tunga arbete i centralbanken. Dethär berodde 
tydligen på att nästan alla kvinnliga befatt
ningshavare före kriget var sysselsatta inom 
sedelsorteringen. I det avseendet har situa
tionen helt förändrats, då de kvinnliga be
fattningshavarna nu utgör över hälften av 
bankens personal.

Direktionen ansåg det under dylika för
hållanden vara skäligt att kvinnliga befattnings
havare i undantagsfall skulle tillåtas kvarstå 
i tjänsten efter uppnådd avgångsålder. Där

emot vore det ändamålsenligt att inte belasta 
bankfullmäktige med ansökningar om  förläng
ning av anställningstiden åtminstone då det 
gäller andra befattningshavare än dem som 
står i förmansställning. A v denna anledning 
föreslog direktionen att bankfullmäktige skulle 
berättiga direktionen att tillsvidare enligt pröv
ning besluta om andra kvinnliga befattnings
havare än sådana i förmansställning skulle få 
kvarstå i tjänsten efter uppnådd avgångsålder, 
dock högst tre år.

Bankfullmäktige godkände direktionens för
slag vid sitt möte den 22 april.

Ändringar i pensionsstadgan för Finlands Bank

I en skrivelse av den 5 april hänvisade 
direktionen till de ändringar som gjorts i lagen 
om statens pensioner och till den bestämmelse 
i § 24 av reglementet för Finlands Bank, en
ligt vilken bankens pensionssystem i tillämp
liga delar följer det gällande statliga pensions
systemet, och föreslog att bankfullmäktige 
skulle upphäva § 5 a och moment 2 av § 9 i 
pensionsstadgan för Finlands Bank samt ge 
moment 3 av § 3 a, moment 4 av § 5 och 
moment 1 av § 16 i pensionsstadgan följande 
ändrade lydelse:

3 a § 3 mom.
Utan hinder av vad som i 1 mom. är 

stadgat om den nedre åldersgränsen för arbets- 
löshetspension har även förmånstagare som är 
född 1927 eller tidigare rätt att erhålla arbe t s- 
löshetspension.

5 § 4 mom.
Till pensionstiden räknas även den tid under 

vilken förmånstagaren efter fyllda 21 år ur 
Finlands Banks medel erhållit invalid- eller 
arbetslöshetspension i enlighet med 2 eller
3 mom. eller förtidspension i enlighet med 
lagen om förtidspension för frontveteraner 
(13/82) ,  då förmånstagaren senare på grund 
av ålder eller ny invaliditet eller arbetslöshet 
skall beviljas pension på grundval av anställ
ning som avses i 2 mom.

16 § 1 mom.
Ålders- och invalidpension betalas, om inte 

annat följer av stadgandena i 16 a §, från 
ingången av månaden näst efter den under
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vilken rätten till pension uppkommit, tidigast 
dock från ingången av månaden näst efter den 
då löneutbetalningen upphört. Arbetslöshets- 
pension betalas från ingången av den kalender
månad som följer närmast efter det att två 
månader förflutit sedan det intyg som avses 
i 3 a § 1 mom. utfärdats.

Direktionen föreslog också att till pensions- 
stadgan skulle fogas en ny § 16 a med följande 
lydelse:

Invalidpension utgår, om inte annat stad
gas nedan i denna paragraf, tidigast från in
gången av den kalendermånad som följer näst 
efter den primärtid för dagpenning som avses 
i 27 § sjukförsäkringslagen, nämligen de 150 
första betalningsdagarna och de därpå följande 
fem eller fyra fulla kalendermånader som när
mare preciseras i den nämnda paragrafen.

Utan hinder av vad som är stadgat i 1 mom. 
utgår invalidpension i enlighet med 16 §, om 
pensionsansökan har gjorts innan dagpenning 
enligt sjukförsäkringslagen har betalts för de 
150 första betalningsdagarna. Härvid förutsätts 
dock att före utgången av den kalendermånad 
som följer efter pensionsansökan eller, om 
under denna tid ansökts om dagpenning som 
avses i sjukförsäkringslagen, före utgången av 
den kalendermånad som följer efter ansökan 
inte beviljats dagpenning utgående under minst 
en månad utan avbrott, för tiden efter arbets
oförmågans inträdande eller, om den dagpen- 
ningsansökan som gäller denna tid avslagits, 
för tiden efter avslaget.

Om invalid pension beviljas retroaktivt i en
lighet med 1 mom., skall pensionen betalas 
till sjukförsäkringsfonden till den del den mot
svarar den dagpenning som enligt sjukförsäk
ringslagen utbetalts för samma tid.

Om invalidpension beviljas retroaktivt i en
lighet med 2 mom. och för samma tid ut
betalts dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, 
skall pensionen utbetalas endast till den del 
den överstiger dagpenningen för samma tid.

På sådan pension som erläggs som engångs- 
betalning tillämpas inte stadgandena i denna 
paragraf.

Direktionen föreslog dessutom
att ändringen av moment 3 i § 3 a skulle 

träda i kraft räknat från 1 .1 .  1982;
att ändringen av moment 4 i § 5 skulle 

träda i kraft 1 . 7 .  1932;

att § 5 a skulle upphävas räknat från 1.2.
1982 så att dess stadganden inte längre skulle 
tillämpas på pensioner för vilka pensionsfallet 
inträffat efter 1 . 2 . 1 9 8 2 ;

att moment 2 i § 9 skulle upphävas räknat 
från 1. 1. 1982; och

att ändringen av moment 1 i § 16 och den 
nya paragrafen 16 a skulle träda i kraft räknar 
från 1 . 1 .  1982 dock så, att de inte skulle 
tillämpas pa invalidpensioner som beviljats 
tidigare och som skulle fortsätta att utgå utan 
avbrott efter 1 .1.  1982.

Bankfullmäktige godkände direktionens för
slag vid sitt möte den 22 april.

Beviljade understöd och pensioner

Bankfullmäktige beviljade under verksam
hetsaret ett understöd och en extra pension.

Direktionen

Statsministern, filosofie doktor Mauno Koi
visto, som varit tjänstledig från ordförandeska
pet i direktionen, valdes den 26 januari till 
republikens president. V id sitt möte den 2 
februari beslöt bankfullmäktige därför att Ahti 
Karjalainen, som den 5 juni 1979 efter att ha 
varit suppleant för direktionens ordförande 
hade förordnats till tf. ordförande i direktio
nen, samt dåvarande direktionsledamoten Roll 
Kullberg, som förordnats till suppleant för tf. 
ordföranden, och direktör Seppo Lindblom, 
som förordnats till tf. ledamot av direktionen, 
tillsvidare skulle fortsätta att sköta dessa upp
drag till dess direktionen kompletterats på be
hörigt sätt och bankfullmäktige fattat slutgil
tigt avgörande om suppleanten för direktionens 
ordförande.

På framställning av bankfullmäktige utnämn
de republikens president den 5 februari genom 
öppet brev tf. ordföranden, politices doktor 
Ahti Karjalainen till ordförande i direktionen 
för Finlands Bank och tf. direktionsledamoten, 
politices licentiat Seppo Lindblom till ledamot 
i direktionen, vardera räknat från den 1 mars
1982.

V id sitt möte den 16 februari beslöt bank
fullmäktige att förordna bankdirektör R olf 
Kullberg till i moment 3 av § 1 i instruktio
nen för Finlands Bank avsedd suppleant för 
direktionens ordförande.
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V id samma möte fastställde bankfullmäkti
ge den nya arbetsfördelningen mellan direktio
nens ordförande och ledamöter.

V id mötet den 16 februari godkände bank
fullmäktige dessutom direktionens utredning 
om bankens lönebeslut som skulle träda i kraft
1.3 .  1982 och beslöt samtidigt att lönerna för 
direktionen skulle justeras på motsvarande sätt.

Kontrollanterna vid avdelningskontoren

Som kontrollanter vid bankens avdelnings
kontor och som deras suppleanter fungerar
1983 enligt bankfullmäktiges beslut följande 
personer:

kontoret i Björneborg: kontrollanter borg
mästaren, vicehäradshövdingen Olavi Einar 
Koivisto och verkställande direktören Eino 
Kivikoski samt suppleanter biträdande stads- 
direktören, vicehäradshövdingen M ikko Iisakki 
Sävelä och ekonomichefen, diplomekonomen 
Antti Kalervo Lipsanen;

kontoret i joensuu: kontrollanter undervis
ningsrådet, filosofie magistern Aulis Olavi W al
demar Koivusalo och vicehäradshövdingen O tto 
Alvar Gustaf Sorasalmi samt suppleanter polis
rådet, vicehäradshövdingen Leo Ilkka Kalevi 
Hupli och riksdagsmannen, verkställande direk
tören Mauri Heim o Kalervo Vänskä;

kontoret i Jyväskylä: kontrollanter vice
häradshövdingen Uuno O sm o Volmari Aarnio 
och f.d. borgmästaren, vicehäradshövdingen 
Jaakko W ilhelm  Krogerus samt suppleanter 
distriktschefen Esa Mikeal Riihimäki och stads- 
direktören Jaakko Kalevi Lovén;

kontoret i Kotka: kontrollanter vicehärads
hövdingen Leif Gunnar Thuresson Häggblom 
och justitierådmannen Heikki Pajari samt 
suppleanter skattedirektören, vicehäradshöv
dingen T oivo Verneri Rikkinen och verkstäl
lande direktören, diplomekonomen T oivo Ta
pio Tikanoja;

kontoret i Kuopio: kontrollanter länsrådet 
Toivo Kalevi Kopponen och polismästaren, 
vicehäradshövdingen Erkki Juhani Vahronen 
samt suppleanter hovsrättsrådet Esko Juhani 
Kilpeläinen och direktören, agronomen Pauli 
Uolevi Ilva;

kontoret i Lahtis: kontrollanter vicehärads
hövdingen Tim o Johannes Tuori och f.d . rek
torn Ilmari Johannes Vartiainen samt supp
leanter f.d. merkantilchefen T oivo V oitto Kul
lervo Koponen och ekonomichefen, diplom eko
nomen Pertti Juhani Lares;

kontoret i Rovaniemi: kontrollanter läns- 
skattedirektören, juris kandidaten Erkki Ema
nuel Ollila och stadskamrerea, diplom ekono
men Erkki Antero Vähälä samt suppleanter 
kontorschefen, diplomekonomen Seppo Olavi 
Söderlund och planeringschefen, diplomingen
jören Heikki Mikael Annanpalo;

kontoret i S:t Michel: kontrollanter rektorn 
Pauli Veli Vainio och länsrådet V iljo  Uolevi 
Lehtolainen samt suppleanter justitierådman
nen Jorma Kalevi Pekonen och marknadsche
fen, merkonomen Erkki Heikki Nevasaari;

kontoret i Tammerfors: kontrollanter borg
mästaren Jyrki Jalo Unto Tuominen och för
valtningsdirektören, kandidaten i förvaltnings- 
lära Eero Einar Lindfors samt suppleanter vice
häradshövdingen Lasse Joutsiniemi och tull
direktören, politices kandidaten Veikko Armas 
Seppänen;

kontoret i Uleåborg: kontrollanter stadshus- 
hållningsinspektören, diplomekonom en Ville 
Kalevi Matturi och vicehäradshövdingen Erkki 
August Korhonen samt suppleanter verkstäl
lande direktören, konsuln Jorma Jalmari Salla- 
m o och polismästaren, vicehäradshövdingen 
Erkki Eino Haikola;

kontoret i Vasa: kontrollanter länsrådet 
Henrik Matias Palomäki och verkställande 
direktören, juris kandidaten, diplomekonomen 
Hans-Erich Slotte samt suppleanter ekonomie 
doktorn Kauko Kalervo Mikkonen och biträ
dande stadsdirektören, diplomingenjören Seppo 
Sanaksenaho;

kontoret i Åbo: kontrollanter verkställande 
direktören, diplomekonomen Heikki Alarik 
Löyttyniemi och professorn Jaakko Ilmari N ou
siainen samt suppleanter biträdande stadssekre- 
teraren, vicehäradshövdingen Paavo Aarne Sa
kari Heinonen och verkställande direktören 
Teuvo T oivo Tapio Lehtinen.
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Samtidigt som bankfullmäktige vid sitt möte 
den 10 december utsåg ovan nämnda personer 
till kontrollanter vid avdelningskontoren samt 
till suppleanter, beslöt de att anteckna följande 
utlåtande till protokollet:

” Vid godkännandet av direktionens förslag 
till kontrollanter vid Finlands Banks avdel
ningskontor vill bankfullmäktige jämväl påpeka 
att det är ändamålsenligt att till kontrollanter 
utses personer som är allmänt betrodda och 
aktade på orten och som representerar olika 
intressegrupper. M ed tanke på de bestämmelser 
om åldersgränser inom den offentliga förvalt
ningen som även kommer att intas i statsägda 
bolags bolagsordningar, förutsätter bankfull
mäktige dock att till kontrollanter vid avdel
ningskontoren framdeles inte föreslås personer 
som fyllt 67 år” .

Bankf ullmäktige

Som bankfullmäktige fungerade vid årets 
början följande personer, vilka utsetts av riks
dagens elektorer:

Jaatinen, Matti, diplomekonom,
Laine, Jermu, vicehäradshövding,
Maijala, Matti, verkställande direktör,
Sorsa, Kalevi, magister i samhällsvetenskaper, 
Björklund, Ilkka-Christian, politices kandidat, 
Saarinen, Aarne, riksdagsman,
Jokela, Mikko, vicehäradshövding,
Melin, Ingvar S., ekonomie licentiat, 
Miettunen, Mauri, forstmästare.

D e tre förstnämnda utgjorde de ordinarie 
bankfullmäktige.

Ordförande var hela året bankfullmäktig 
Jaatinen. Bankfullmäktig Laine skötte viceord- 
förandeskapet fram till den 24 september, då 
riksdagen beviljade honom befrielse från upp-

Helsingfcrs den 24 mars 1983.

draget som bankfullmäktig på grund av att 
han utnämnts till medlem av statsrådet.

Riksdagens elektorer valde den 5 oktober i 
stället politices kandidat Erkki Liikanen till 
ledamot av bankfullmäktige för den återstående- 
mandattiden. Den 9 oktober utsåg bankfullmäk- 
tige denne till viceordförande.

Till följd av att bankfullmäktige Jokela och 
Sorsa den 19 februari utnämnts till medlemmar 
av statsrådet valde riksdagens elektorer i stäl
let den 23 februari politices magister Paavo 
Väyrynen och den 26 februari personalchef 
Eino Loikkanen till ledamöter av bankfullmäk
tige för den återstående mandattiden.

Den 23 juni beviljades bankfullmäktig 
Björklund begärt avsked ur bankfullmäktige. 
Elektorerna valde den 5 oktober i stället 
politices kandidat Irma Rosnell till ledamot 
av bankfullmäktige för resten av mandattiden.

Revisorer

Till revisorer av bankens räkenskaper för
1982 utsåg riksdagens elektorer följande per
soner:

Muurman, Peter, magister i samhällsveten
skaper; suppleant Aaltonen, Markus, magister 
i ekonomiska vetenskaper;

Kivimäki, Erkki, organisationssekreterare; 
suppleant Aitamurto, Aarno, vicehäradshövding;

Kaarna, Mikko, kommunalråd; suppleant 
Mattila, Kalevi, revisor;

Mäki-Hakola, Pentti, diplomingenjör; supple
ant Lampinen, Arto, vicehäradshövding;

Malm, Håkan, agrolog; suppleant Lmtkko, 
Unto, politices licentiat.

M A T T I JA ATIN E N

Erkki Liikanen 
Eino Loikkanen 
Aarne Saarinen 
Ingvar S. Melin

Matti Maijala 
Irma Rosnell 
Paavo Väyrynen 
Mauri Miettinen

Eino Helenius


